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บทคัดยอ   

สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดําเนินการจัดบริการรบัหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทํา

การ : BOOK IN BOXES โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ แกผูรับบริการ

นอกเวลาหองสมุดเปดทําการ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ: 

BOOK IN BOXES และ 3) เพื่อลดการสัมผัสหรือใกลชิดระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการในสถานการณการแพร

ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากผลการดําเนินงานพบวา มีผูรับบริการจํานวน 542 คน จํานวนการยืม

ทรพัยากร 1,981 รายการ ผูรับบริการเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก นิสิตระดับปรญิญาตรี รองลงมาเปน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามลําดับ สวนผลการประเมินความ 

พึงพอใจการใชบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.85) เมื่อแยกเปนรายขอไดแก ความพึงพอใจดานความ

ถูกตองของทรพัยากรสารสนเทศตรงกับความตองการอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.88) และความพึงพอใจดานความ

รวดเร็วของระยะเวลาที่ไดรับบริการอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.86) โดยผูรับบริการทั้งหมดมารับหนังสือหรือ

ทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาทําการ และเปนการลดการสัมผัสหรือใกลชิดระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ 

ไดจากข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูรับบริการในสถานการณการแพรระบาดไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) ในปจจุบัน 

 

คําสําคญั: บริการนอกเวลาทําการ, บรกิารรับหนังสือผานล็อกเกอร, BOOKS IN BOXES 

 

ABSTRACT  

The Burapha University Library has conducted book pick up service via lockers 

outside the service hours: BOOKS IN BOXES. The objectives are 1) To provide a borrowing service 

of books or information resources for library patrons outside the service hours. 2)  To study the 

satisfaction of using the service Book pick up service via lockers outside the service hours: 



BOOKS IN BOXES and 3)  To reduce contact or closeness between service provider and recipient 

during the Coronavirus (COVID-19)  epidemic.  From the results, it was found that There were 542 

service recipients.  The number of resource borrowing was 1,981 items.  The service recipients are 

arranged in descending order followed by graduate students, academic personnel and support 

personnel respectively. The result of the overall service satisfaction assessment was at the highest 

level ( X  =  4. 85)  and the results of separated items were as follows:  The satisfaction with the 

accuracy of information resources meeting the needs was at the highest level (X  = 4.88) and the 

satisfaction with the speed of service time was at the highest level ( X  =  4. 86) .  By which all the 

service recipients pick up books or information resources outside the service hours and to reduce 

contact or closeness between service providers and recipients from the procedure and method as 

well as realize that the safety of service recipients during the Coronavirus ( COVID- 19)  epidemic 

nowadays.  

 

Keyword: Outside the service hours, Book pick up service via lockers, Books in Boxes 

 

บทนํา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานหลักในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ใหแก นิสิต อาจารย นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เพ่ือใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยาง

สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการจัดชองทางการรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนตาง ๆ ทุก ๆ ดาน เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ จากขอเสนอแนะและคําแนะนําตาง ๆ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นํามา

ทบทวนและจัดบริการใหตรงกับความตองการ สอดคลองกับพฤติกรรมการใชหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตาง ๆ และจากขอเสนอแนะของผูรับบริการถึงหองสมุดวา ไมสามารถมารับหนังสือหรือทรัพยากรที่ตองการ

ไดในเวลาท่ีหองสมุดเปดทําการ ประกอบกับการเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด19 ซ่ึงทําใหทุกคนตองเวน

ระยะหางหรือไมตองสัมผัสกันไดเปนดีที่สุด ดังน้ัน เพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการ และเพ่ือใหการจัดบริการ

ตอบสนอง ครอบคลุมผูรับบริการทุกกลุม สํานักหอสมุดจึงจัดบริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ หรือ 

BOOKS IN BOXES ขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศ แกผูรับบริการนอกเวลาหองสมุดเปด 

ทําการ   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ: BOOK IN 

BOXES 

3. เพ่ือลดการสัมผัสหรือใกลชิดระหวางผูใหบรกิารกับผูรับบริการในสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 



ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 

1. ประชุมบุคลากรในฝายบริการเพื่อทบทวนขอเสนอแนะและขอรองเรียนตาง ๆ ที่ไดรับจาก

ผูรับบรกิาร  

2. นําขอเสนอแนะที่ไดมาจัดลาํดับความสําคัญวาอะไรคือสิ่งท่ีผูรับบริการตองการเปนลําดับแรก

และสามารถจัดการไดเลย 

3. นําเสนอในวาระการประชุมบุคลากรของสํานักหอสมุด และไดรับอนมุัติใหจัดบริการน้ีได 

4. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน และมีผูรับผิดชอบในการดาํเนินงาน 

5. ลงมือปฏิบัตติามขั้นตอน 

5.1 บรรณารักษและนักวิชาการคอมพิวเตอรออกแบบและจัดทําแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส 

(E-form) เพ่ือใหผูรับบริการกรอกผานอีฟอรม (E-form) ทางออนไลน 

5.2 เจาหนาที่จัดเตรียมล็อกเกอรท่ีมีอยู ซึ่งเดิมใชบริการรับฝากของผูรับบริการ แตปจจุบัน

หองสมุดปดพื้นที่เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหล็อกเกอรดังกลาว

ไมไดใชงาน จึงนํามาจัดบริการ รับหนังสือจากล็อกเกอรนอกเวลาทําการ (BOOKS IN BOXES) 

5.3 นําล็อกเกอรไปตั้ง ณ จุดใหบริการ บริเวณลานจอดรถสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

5.4 ประชาสัมพันธและเปดใหผูรับบริการ ขอรบัทรัพยากรผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ 

5.5 สรุปและประเมินผลการใหบริการ 

  

ผลการดําเนินการ  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจัดใหบริการรับหนังสือผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ ใน

เดือน มกราคม 2564 โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูรับบริการนอกเวลาหองสมุดเปดทําการ เดือน 

มกราคม - กรกฎาคม 2564 ใชสถิติคาความถี่ รอยละ และเกณฑในการแปลความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2535, น. 94) โดยมขีั้นตอนการใหบริการดังน้ี 

1. ผูรับบรกิารกรอกขอมูลทรัพยากรท่ีตองการท่ีมีในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผานทาง

แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (E -form) ขอภายในเวลา 13.30 น. ของวันน้ัน รับหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศได

ตามเวลา คือ รับไดตั้งแตเวลา 16.30 น. – 09.00 น. ของวันถัดไป และหากสงคําขอเกินเวลา 13.30 น. ใหรับในวัน

ถัดไป 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบแบบฟอรม และอัพเดทสถานะวาไดรับเรื่องแลวอยูระหวางการจัดเตรียม

หนังสือ 

3. เจาหนาที่หาหนังสือและนํามายืมในระบบหองสมุดอัตโนมัติตามข้ันตอนการยืมและบรรจุใส

ซองเอกสารตามจํานวนที่ตองการ พรอมแนบ QR code ในซองเพ่ือประเมินการใหบริการ 

4. เจาหนาที่กําหนดหมายเลขลอกเกอร และรหัสเปดล็อกเกอรรับหนังสือหรือทรัพยากร แลวสง

หมายเลขลอกเกอร และรหัสเปดในแบบฟอรม (เชน ล็อคเกอรที่ 20 รหัสผาน 7756 กรุณามารับหนังสือวันน้ีต้ังแต

เวลา 16.30 น. ถึงเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป) พรอมอัพเดทสถานะแบบฟอรมวา อยูระหวางการรอรับหนังสือ 

แลวสงถึงผูรบับริการ ซ่ึงผูรบับริการจะไดรับทางอีเมล (Email) 



5. นําหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศไปใสล็อกเกอรในชวงเวลาท่ีกําหนด เพื่อรอผูรับบริการ

มารับ 

 6. หลังเวลา 09.00 น. ของวันรุงข้ึน เจาหนาที่จะตรวจสอบล็อกเกอรทุกล็อก และหาก

ผูรับบรกิารไมมารับทรัพยากรดังกลาว จะนําหนังสือหรือทรัพยากร มาคนืในระบบหองสมุดอัตโนมัติตอไป พรอมกับ

ทําความสะอาดล็อกเกอรดวยวิธีการพนสเปรยแอลกอฮอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.  กระบวนการใหบริการ BOOS IN BOXES 

เริ่มตน 

รับคําของทาง E-form 

เจาหนาที่ดําเนินการอัพเดทสถานะและ

นําหนังสือยืมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

เจาหนาที่บรรจุใสซอง พรอม

อัพเดทสถานะแจงผูใชบริการมารับ

หนังสือที่ล็อกเกอร 

นําหนังสือใสล็อกเกอรเพ่ือรอให

ผูรับบริการมารับ 

เจาหนาที่ตรวจสอบล็อกเกอร และ

นําหนังสือคืนในระบบ 

   ไมมารับหนังสือ 

จบ 

         มารับหนังสือ 



สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

จากผลการใหบริการรับหนังสือจากล็อกเกอรนอกเวลาทําการ (BOOKS IN BOXES) แก

ผูรับบรกิารนอกเวลาหองสมุดเปดทําการ เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564 สามารถแสดงผลการดาํเนินงานไดดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.  แยกตามประเภทผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3. จํานวนผูรับบริการและจํานวนหนังสือที่ยืม 

 

จากการใหบริการรับหนังสือหรือทรพัยากรสารสนเทศผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ (BOOK IN 

BOXES) เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 มีจํานวนผูใช 542 คน และจํานวนหนังสือที่ถูกยืม 1,981 เลม โดยแยก

เปนผูรับบริการเรียงตามลําดับมากที่สุดไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร

สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามลําดับ ในสวนของจํานวนการยืมทรัพยากร พบวาจํานวนการยืมในแต

ละเดือนเพิ่มจํานวนมากข้ึน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีใหบริการนอกเวลาทําการแกผูรับบริการท่ีไมมีเวลามาใช
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หองสมุด จึงใชบริการบริการรับหนังสือผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ และประกอบกับเกิดสถานการณการระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหหองสมุดปดพื้นที่ และเพ่ือลดการสัมผัสหรือใกลชิดระหวางผูใหบริการกับ

ผูรับบริการในสถานการณการแพรระบาดของโรค สวนผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ โดยรวม 4.85 

เม่ือแยกเปนรายขอไดแก ความพึงพอใจดานความถูกตองของทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความตองการ 4.88 และ

ความพึงพอใจดานความรวดเร็วของระยะเวลาท่ีไดรับบริการ 4.86 ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจมากกับการ

จัดบริการในรูปแบบนี ้

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการที่นํามาปรับปรุงแกไข 

จากการใหบริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ หรือ BOOKS IN BOXES แลว มี

ประเดน็ขอเสนอแนะจากผูรับบริการวา แบบฟอรมที่ใชกรอกรายละเอียดของหนังสือไมสะดวก เน่ืองจากผูรับบริการ

ตองกรอกขอมูลลงแบบฟอรมเอง ในสวนขอเสนอแนะนี้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานํามาปรึกษากับทีมพัฒนา

ระบบ และปรับปรุงเชื่อมโยงไปยังระบบหองสมุดอัตโนมัติ "WALAI AutoLib" ซ่ึงประกอบกับทางระบบหองสมุด

อัตโนมัติไดอัพเดรตเวอรช่ันใหมเปน "WALAI AutoLib Ultimate"  ทีมี่ระบบบริการ Resouce Delivery ทีส่ามารถ

เช่ือมโยงรายละเอียดของหนังสือ หรือรายการบรรณานุกรมหนังสือโดยที่ผูรับบริการไมตองกรอกรายละเอียดของ

หนังสือ ดังน้ันจึงเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับผูรับบริการไดดีย่ิงข้ึน อีกทั้งหากสถานการณการระบาดของไวรัสโค

โรนา (COVID-19) หมดไป บริการรับหนังสือ ผานล็อกเกอรนอกเวลาทําการ หรือ BOOKS IN BOXES ยังคง

ใหบริการสําหรับผูรับบริการที่ไมมีเวลามารับหนังสือในชวงสํานักหอสมุดเปดบริการ ตอไป 

การนาํไปใชประโยชน 

สําหรับหองสมุดหรือหนวยงานการบริการลักษณะใกลเคียงกัน สามารถนํารูปแบบหรือวิธีการ

จัดการไปประยุกตใชในหนวยงานได อีกท้ังเปนการนําสิ่งของหรือวัสดุที่มีอยูแตไมไดใชประโยชนมาประยุกตใช

เพื่อใหเกิดประโยชนและเกิดนวัตกรรมการใหบริการอีกรูปแบบหน่ึง ที่ทั้งหนวยงานและผูรับบริการไดประโยชน

อยางคุมคา 

สําหรับผูรับบริการ สามารถเขาถึงการรับบริการไดทุกชองทาง ทั้งการไดรับบริการในชวงเวลาที่

หองสมุดเปดทําการ หรือหากไมมีเวลามาหองสมุดก็สามารถรับบริการในชวงเวลาที่หองสมุดปดทําการได จึงเปน

ทางเลือกสําหรับผูรับบริการไดทุกกลุม 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.  ล็อกเกอรรับบหนังสือนอกเวลาทําการ 
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